
 

 
 
 
 

 
                                                             
 
      

        Sajtóközlemény 
 

Sikeresen lezárult a klímastratégiai projekt Újpesten 
2021/szeptember/14. 

 

„Tégy magad is a klímaváltozás ellen!” - így összegezték a helyi szintű klímakihívásokra 

adható válaszokat és cselekvési lehetőségeket a város és a projekt vezetői a ma megrendezett 

projektzáró klímastratégiai konferencián. 

Újpest Önkormányzata 20 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból 

valósította meg a Klímatudatosság erősítése Újpesten – KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 uniós 

projektet, amelynek keretében elkészült Újpest Klímastratégiája, valamint kialakításra kerültek 

a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás- és szemléletformálás társadalmi feltételei. 

„A klímaváltozás fenyegetése napjainkban világszerte és helyi szinten is, minden területen óriási 

kihívást jelent. Sikeres válaszokat a csökkentés, az alkalmazkodás és a szemléletformálás területén is 

csak összehangolt cselekvéssel lehet elérni, amelyben az önkormányzatoknak kulcsszerepe van. A 

Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projektnek köszönhetően Újpest klímastratégiájaként 

egy olyan szakmai anyag készült el, amely közérthető nyelven biztosít minden olyan információt, 

amely a klímaváltozás okozta problémákat és az erre vonatkozó megoldásokat, válaszokat 

tartalmazza kerületünkre vonatkozóan” – fejtette ki beszédében Déri Tibor polgármester. 

A program részleteiről a szeptember 14-én, a Városháza Házasságkötő termében megtartott 

projektzáró konferencián a Dipol Csoport képviseletében dr. Patkós Csaba egyetemi docens, a 

stratégiát kidolgozó szakmai team vezetője, illetve az Atrois Training & Consulting Kft. ügyvezetője, dr. 

Forgó Gábor beszélt részletesebben. 

A szakértők bemutatták a stratégia főbb fejezeteit és a projekt során megvalósított szemléletformáló 

programokat. A kidolgozott stratégia igazodik az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégiához, valamint Budapest Klímastratégiájához. A szakmai anyag a következő tíz évre 

előretekintve olyan irányvonalakat és konkrét célokat tartalmaz, amelyek megvalósításával az 

éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetőek lesznek. Ezek a célok egyrészt az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, másrészt a szén-dioxid elnyelő kapacitások 

növelésével, valamint az Újpesten élők környezet- és klímatudatos szemléletének javításával érhetők 

el. 

Az elkészült klímastratégiai anyagban megfogalmazott célok elérését, illetve a tervezett intézkedések 

megvalósulását az Önkormányzat szakemberei folyamatosan nyomon követik majd, így reagálva az 

esetleges új kihívásokra a klímavédelem területén. 

A projektről további információ kérhető: 

Vincze Viktória 

projektmenedzser 
mobil: +36 30 497 59 68  

email: vincze.viktoria@uppzrt.hu 
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